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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. счита, че висшият интерес на децата е от най-голямо значение и трябва да бъде 

също така главен критерий за всеки вид решение, свързано с осиновяването на 

деца; призовава държавите членки да гарантират спазването на правото на децата 

свободно да изразяват своите възгледи и те да бъдат взети предвид според тяхната 

възраст и зрелост, както се предвижда в член 24 от Хартата на основните права; 

2. посочва, че в рамките на Съюза не съществува механизъм за автоматично 

признаване на националните нареждания за осиновяване, направени в държавите 

членки, което представлява пречка пред свободното движение на семействата; 

настоява върху абсолютната необходимост от гарантиране на правна сигурност, 

пълно зачитане на принципите на взаимното признаване и взаимно доверие в 

областта на трансграничното признаване на националното осиновяване с цел 

защита на правата на родителите и на децата при същевременно зачитане и 

насърчаване на правните разпоредби на Съюза по отношение на гражданството и 

Хартата на основните права; счита, че държавите членки следва да гарантират 

това, че упражняването на свободата на движение и на пребиваване не е в ущърб 

на правото на семеен живот; 

3. отбелязва, че за да се гарантира защитата на висшия интерес на детето е 

необходимо подобрено сътрудничество между европейските съдии в тази област; 

4. призовава държавите членки да избягват тежката бюрокрация в процеса на 

признаването на трансгранични осиновявания, които вече са признати в друга 

държава членка, така че да гарантират правилното изпълнение на Хагската 

конвенция от 1993 г.; призовава държавите членки да насърчават държавите, 

които не са страни по Хагската конвенция от 1993 г., да се присъединят към нея, 

като това би гарантирало, че всички деца и други заинтересовани страни се 

ползват от съответните си права и минимални процедурни стандарти и срокове, 

които гарантират тези права, и да спомогнат за избягване на успоредни системи с 

по-малко гаранции;  

5. призовава държавите членки да гарантират, когато е необходимо, пълното и 

ефективно изпълнение на член 15 относно прехвърлянето на случай в съд, който е 

по-подходящ за разглеждане на делото, и на член 55 относно принципите за 

сътрудничество по дела, които са специфични по въпросите на родителската 

отговорност от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. 

относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 

брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, така че да защитят 

по-добре интересите на детето и да подобрят координацията и сътрудничеството 

между държавите членки; 

6. предлага да се изработят минимални съвместни стандарти за определение на 

понятията „обичайно местоживеене“ и „висш интерес на детето“ ; 
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7 призовава държавите членки да изготвят редовно статистики относно случаите на 

деца, граждани на друга държава членка, които са настанени в приемни грижи 

или осиновени; 

8. призовава държавите членки да насърчават специфичното обучение за социални 

работници, съдии, адвокати и всички други държавни служители, които участват 

в трансгранични процедури за осиновяване на деца, с оглед на гарантиране на 

това, че те разполагат с необходимите знания и умения, свързани със защитата на 

правата на детето в Съюза и на национално равнище; 

9. призовава държавите членки, в случая на процедури, свързани с осиновявания без 

съгласие с трансгранични аспекти, систематично да изпълняват разпоредбите на 

Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. и да гарантират, че 

органите на държавите на произход на съответните родители са надлежно 

информирани незабавно от самото начало на процедурата и през цялото ѝ 

времетраене, включително относно изслушванията на детето, и че имат подходящ 

достъп до процедурите и свързаните с тях документи; подчертава, че е важно да 

бъдат предоставени подходящ устен превод и правна помощ, когато това е 

необходимо; 

10. отчита, че въпреки че осиновяванията без родителско съгласие имат като основна 

цел да защитят децата от злоупотреби или сериозно пренебрегване, те също така 

имат сериозни последици за биологичните родители и осиновените деца; изтъква, 

че въпреки че този вид осиновяване гарантира висшия интерес на детето във 

всеки случай, като му прави оценка на индивидуална основа и зачита правото на 

детето да бъде изслушано, за него трябва да се взема решение като последна 

мярка и то трябва да бъде ограничено до крайно извънредни и добре обосновани 

случаи, когато всички подходящи мерки за подкрепа на биологичното семейство 

са били изчерпани; настоятелно приканва държавите членки да насърчават и/или 

подкрепят и подобряват такива мерки на подкрепа; 

11. привлича вниманието на Европейската комисия, Съвета и държавите членки към 

възможните вредни последици от осиновяване без съгласие за родителите и за 

осиновените деца, причинени от строги практики за осиновяване без родителско 

съгласие, които се прилагат в някои държави членки; призовава Европейската 

комисия да предложи подходящи мерки за справяне с тези практики в 

планираната реформа на Регламент № 2201/2003; привлича също така вниманието 

им към вредните последици от дълготрайното настаняване в приемни семейства 

без родителско съгласие, което е в разрез с принципа, установен в поне някои 

държави членки, че настаняването следва да бъде временно решение; 

12. призовава държавите членки, в случаи на осиновяване на деца сираци без нито 

един родител и случаи на осиновяване без съгласие на биологичните родители, и 

без да се отчита евентуалното първенство за осиновяване на доведени деца, да се 

споразумеят относно минимален праг за продължителността на процедурата по 

трансгранично осиновяване, като гарантират, че роднините на двамата 

биологични родители се разглеждат като постоянно полагащи грижи за детето 

преди да се вземе окончателно решение за попечителство; във връзка с това 
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обръща внимание по отношение на международните стандарти и припомня член 8 

и член 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД); 

13. отбелязва в контекста на значението на запазването на езиковото многообразие и 

културното многообразие, че децата, които са били осиновени или настанени в 

места за грижи, трябва да имат достатъчно връзки със своята култура на произход 

и да не губят своя майчин език, и по-специално, че посещенията на биологичните 

родители трябва да могат да се извършват с необходимата честота и на 

собствения им език; освен ако такъв контакт се окаже в ущърб на висшия интерес 

на детето, като например в случаи на предишно насилие или злоупотреби 

14. призовава органите на държавите членки, които участват в процедури по 

осиновяване, да полагат всички възможни усилия, за да не разделят братя и 

сестри; във връзка с това припомня член 8 от КООНПД, в който се подчертава 

задължението на правителствата да зачитат и защитават самоличността на децата, 

включително техните семейни отношения; 

15. в случай на обявяване за осиновяване на чуждестранни деца сираци без нито един 

родител, на принудително осиновяване без съгласие на биологичните родители, и 

без да се отчита осиновяването на доведени деца, социалните работници и в двете 

засегнати държави членки трябва да преценят дали близките и роднините са 

подходящи за приемни родители; 

16. призовава към равно третиране на родители с различни националности по време 

на процедури във връзка с родителска отговорност и осиновяване; 

17. призовава държавите членки да гарантират спазването на всички процедурни 

права на участващи в процеса роднини, които са граждани на друга държава 

членка, включително предоставяне на правна помощ, надлежна и своевременна 

информация относно изслушванията, устен преводач, всички свързани със случая 

документи на родния език и др.; 

18. когато социални работници от една държава членка провеждат мисии за 

установяване на фактите по дело за осиновяване в други държави членки, 

призовава изпращащата държава да информира всички съответни органи в 

страната, в която се провежда мисията; 

19. отбелязва, че бюджетните ограничения и съкращенията на разходите, които някои 

държави членки са задължени от Комисията да направят, имат сериозно 

отрицателно въздействие върху качеството и наличността на социалните услуги; 

изтъква значението на предоставянето на социалните работници на подходящи 

условия на работа, така че да осъществяват правилно своята оценка на 

индивидуалните случаи, без никакъв финансов или правен натиск и като отчитат 

в пълна степен висшия интерес на детето съответно в краткосрочен, средносрочен 

и дългосрочен план;  

20 подчертава необходимостта от подобряване на схемите за подпомагане на 

семействата; поради това призовава Комисията и държавите членки да 

предоставят съфинансиране и да насърчават създаването на мрежи от 

неправителствени организации, предоставящи помощ на граждани на Съюза, 
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които живеят със семействата си в друга държава членка и се нуждаят от 

допълнителна помощ при сътрудничеството си с местните органи и служби за 

закрила на детето; 

21 призовава държавите членки да дадат на жертвите на домашно насилие, на 

злоупотреба с алкохол или наркотици, чиито деца са били отнети, разумна 

възможност за пълно възстановяване, преди Съдът да вземе окончателно решение 

за осиновяване; 

22. настоятелно призовава държавите членки в случай на осиновяване да вземат 

предвид като критерий от първостепенно значение жалбите за насилие в рамките 

на семейството, по-специално за основано на пола и/или сексуално насилие над 

децата поради действие и/или бездействие на биологичните родители; 

23. настоятелно призовава Комисията, в случай на жалби относно осиновявания без 

родителско съгласие, които имат трансгранични аспекти, да извършва 

сравнително проучване, с цел да се анализира дали по-малко такива жалби се 

получават в държавите членки, които имат силна инфраструктура и добре 

организирана система за приемни грижи преди осиновяването, наред с други 

схеми за грижи преди осиновяване;  

24. призовава Европейската комисия да предостави ясно и лесно достъпно 

ръководство с практическа информация за гражданите относно 

институционалните договорености за закрила на детето, особено по отношение на 

осиновяването без съгласие на родителите и правата на родителите в различните 

държави членки; 

25. призовава държавите членки да обменят информация и да провеждат кампании за 

повишаване на осведомеността сред гражданите относно културните традиции и 

правилата по отношение на отглеждането на деца, прилагани в други държави 

членки, за да бъдат информирани за практики, които биха довели до отнемането 

на родителските им права и за даване на възможност за осиновяване на техните 

деца. 
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